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XVIII. 

JOHAN OF HANS VAN HOOGSTRATEN. 

~~=~~Ii EZE jongere broeder van SAMUEL moet te 's Gravenhage geboren zijn 
en wel tusschen 1629 en 1631. 

Daar zijn vader, DIRK VAN HOOGSTRATEN, tot de Doopsgezinde 
gemeente behoorde, is de tijd zijner geboorte in de gewone bron, namelijk 
het doopregister, niet te vinden, maar uit verschillende omstandigheden 

heb ik gemeend te moeten opmaken dat hij ouder was dan zijn broeder FRANÇOIS, van 
wien wij weten dat hij te 's Hage in 1632 werd geboren. 

In navolging van zijn vader en ouderen broeder wijdde hij zich aan de schilder
kunst. De laatste was, volgens diens eigen getuigenis, zijn leermeester. 1) HOUBRAKEN 
vond JOHAN op de lijst van St. Lucas Konstgezellen te Dordrecht, op het jaar 1649. 
Indien hij toen den voor het lidmaatschap vereischten leeftijd van twintig jaar gehad heeft, 
zou hij in 1629 moeten geboren zijn; maar wellicht was hij slechts als leerling aange
nomen. De toon toch dien SAMUEL in zijn schrijven uit Weenen tegen hem aanslaat lI) 
doet aan een grooter verschil van leeftijd dan van twee jaren denken. 

1) Inl. tot de H.Schoole der Schilderk., bI. 17. 
2) Inl. t. a. p'. 
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JOHAN schreef namelijk aan SAMUEL, toen deze te Weenen was, dat hij hem daar 
wilde volgen om daarna ook Rome met hem te bezoeken, wat hem door dezen op vrij 
hoogen toon, wegens zijne jeugd en nog te gebrekkige kennis, ernstig ontraden werd. 

Waarschijnlijk werd JOHAN hierdoor tot uitstel bewogen, maar de zaak zelf gaf 
hij niet op. 

Toen SAMUEL uit Rome te Weenen was wedergekeerd, schijnt het dat de bezwaren 
vervallen waren. Misschien had JOHAN zijn broeder overtuigd, dat hij nu voldoende vor
deringen had gemaakt, althans wij vinden de broeders te Ween en te zamen, waar de 
jongste zich, blijkens het verhaal omtrent een door hem gevonden model voor St. Petrus, 
met het schilderen van bijbelsche historiën bezig hield. 1) 

JOHAN schijnt aan vallende ziekte onderhevig te zijn geweest en overleed te Weenen, 
aan een aanval daarvan. Hij werd in de galerij der Kruiskerk te Ween en begraven. 

Een beeldhouwer, vriend van SAMUEL, vervaardigde een marmeren graf gesteente, 
waarop een kindje verbeeldende de vergan.kelijkheid, dat op zijn graf werd geplaatst, en 
waarop de datum van zijn overlijden, 19 Mei 1654, wordt vermeld. 2) 

Een door zijn broeder FRANÇOIS vervaardigd grafschrift is te vinden in zijn Men
geldichten en bij HOUBRAKEN, die ons ook zijn portret geeft. 

Het is mij niet gebleken, dat eenig werk van JOHAN VAN HOOGSTRATEN voor de 
nakomelingschap is bewaard gebleven. 

XIX. 

ARNOLD HOUBRAKEN. 

De Heer P. J. FREDERIKS, deelt ons in het Arch. voor Nederl. Kunstgeschiedenis 3) 
eene aanteekening mede van ARNOLD HOUBRAKEN omtrent zijn huwelijk en de geboorte 
zijner kinderen en voegt daaraan eenige opmerkingen toe ter aanvulling en verbetering 
van hetgeen VAN GOOL en zijne volgers omtrent dezen schilder hebben vermeld. 

Ik heb daaraan nog iets toe te voegen, wat ik hier laat volgen. 
Men mag aannemen dat VAN GOOL, die zelf zegt dat hij een huisvriend van 

ROUBRAKEN was, omtrent tijd en plaats zijner geboorte goed was ingelicht en dat deze 
dus den 28 Maart 1660 te Dordrecht werd geboren. In het doopregister aldaar is evenwel 
de aanteekening vau zijn doop niet te vinden. Er kunnen verschillende redenen daarvoor 
bestaan, die ik hier niet zal bespreken. Genoeg dat hij niet de eenige bekende of beroemde 
Dordtenaar is, die in dit register ontbreekt. Intusschen weten wij daardoor ook niet hoe 

Il Inl., bI. 113 en HOUBRAKEN D. Il, bI. 169. 
~) MededeeIing van den Heer J. A. SM lTS VAN NIEUWERKERK. 

s) D. VI, bI. 332 en volg. 
"38 
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de voornamen zijner ouders en de geslachtsnaam zijner moeder waren, hetgeen onderzoek 
naar familie en afkomst moeielijk maakt. 

De familienaam was overigens in Dordrecht niet onbekend, zooals mij uit verschil
lende aanteekeningen in doop- en trouwregisters is gebleken. 1) Zoo vind ik op 31 J a
nuari 1621 de huwelijksproclamatie van CORNELIS JANSZ. HOUBRAKEN, van Middelburg, 
met SUSANNA HERMANSdochter, van Dordrecht, terwijl ik in 1620 en 1626 den doop van 
een kind van HANS HOUBRAKEN en CATHARINA THONIS vind aangeteekend. Een dezer 
beide paren zullen waarschijnlijk de grootouders van ARNOLD zijn geweest. Den 2n Mei 1656 
vind ik in het register der dooden een kind van JAN HOUBRAKEN in de Kolfstraat en 
den 16 October 1670 "een baer in de Kolfstraet voor de wede van JAN HOUBRAKE 
laekenstopper." Niet onwaarschijnlijk was deze JAN de vader van ARNOLD, wat eenigen 
grond ook daarin vindt dat diens oudsten zoon den naam van JOAN gegeven werd. 

De huwelijksproclamatie van ARNOLD geeft overigens in deze ook geen licht. Zij 
luidt: 20 Mei 1683. Arnoldus Hoebraken,. schilder, i, m., won: op de Verkemaerckt, 
met Sara Souburflh, i. d., won. op den Boom, be)'de van Dordrecht. Noch de leeftijd 
van het bruidspaar, noch de namen der getuigen worden vermeld. De aanteekening van 
het huwelijk te Alblasserdam maakt ons niet wijzer. Zij komt voor in het oudste trouw
boek der Herv. gemeente aldaar, en is van den volgenden inhoud: 1685 den 13 Me)' 
Arnoldus Hoefbraken, schilder, i. m., en Sara Souburgh, i. d., beyden van Dordregt, siin 
op attestatz'e van Dordregt alhz'er getrouwt. 2) 

In dato 31 Mei 1686 leest men in het doopboek te Dordrecht: Arnoldus Houbraken 
en Sara Souborgh t.k. Antonina. Dit kind werd later de vrouw van JACOBUS STELLINGWERF 
en niet zooals IMMERZEEL zegt: van ANTONIE ELLIGER. 

Ik achtte het nutteloos de aanteekeningen der geboorte van de overige kinderen 
van ROUBRAKEN met die in het doopboek te vergelijken. Alleen die van zijn jongsten 
zoon scheen mij van belang, om te weten of deze nog in Dordrecht gedoopt was. Deze 
aanteekening ·leert ons dat de doop van JUSTINUS aldaar den 17 Febr. 1706 plaats had, 
zoodat ROUBRAKEN er op dien tijd zeker nog woonde. 

Maar ik ben door eene mededeeling van den Dordrechtsehen Gemeente-Archivaris 
den Heer A. VAN DE WEG, in staat den tijd van zijn verhuizen naar Amsterdam nader 
te bepalen. Volgens het Register van httisbrieven te Dordrecht koopt Arnoldus Houbraken, 
fiinsch#der, borger deser stede, I December 1699, het huis van ouds genaamd Maastrz"gt 
aan de Varkensmarkt, met achteruz"tgang op de Nz'euwehaven, en ditzelfde huis wordt door 
hem den 27 April 1709 weder verkocht. Het is dus zeer waarschijnlijk dat hij in 1709 
van woonplaats verwisselde. 

I) Zie ook de Biograpl!ircke Aan/eekeningen van Mr. A. DE VRIES, O. H. D. IV, bI. 154 en 55. Er was, zooaIs 
ook daar blijkt, nog een doopsgezinde familie HOUBRAKEN in Dordrecht waarvan ik niet weet of zij aan die van ARNOLD 
verwant was. Merkwaardig is dat ook een tak van deze zich in Amsteldam vestigde. 

~} Mededeeling van den Heer F. S. OP TEN NOORD, Burgemeester van Alblasserdam. 
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HOUBRAKEN betaalde eerst den 8 October 1710 zijn poortersgeld te Amsterdam. 
Daaruit volgt evenwel niet dat hij zich daar al niet vroeger vestigde, meermalen werd 
het poorterschap eerst gevraagd en verkregen nadat men geruimen tijd in een stad 

gewoond had. 
Van het door den Heer FREDERIKS 1) genoemde portret van Mr. ]ACOB SASBOUT 

SOUBURG, door A. HOUBRAKEN geëtst, is een exemplaar in het bezit van den reeds 
bovengenoemden Heer A. VAN DE WEG, die het mij welwillend ten gebruike gaf. De 
groote zeldzaamheid dezer ets, die op den Catalogus van MULLER niet voorkomt, en ook 
niet in 's Rijks prentenkabinet te Amsterdam wordt gevonden, noopt mij er hier eene 
beschrijving van te geven. 

Zij is behalve het onderschrift breed 25 en hoog 345 e.m. en vervaardigd naar een 
door ]. DE BAEN geschilderd portret. Het is een kniestuk . 

• Hij wordt voorgesteld zittende, in huiskleeding en leunende tegen een meubelstuk, 
dat gedeeltelijk door een kleed is bedekt. De linkerarm rust op een boek, op gemeld 
meubelstuk liggend. Uit het boek steekt een papier waarop men het woord Operationum 
leest. Zijne rechterhand rust op de linkerknie. Achter hem aan de linkerzijde, hangt 
een gordijn; terwijl men aan zijne rechterzijde, over een lage schutting, in het verschiet 
een landschap met hooge bergen ziet. Het hoofd, gedeeltelijk tegen het gordijn, gedeel
telijk tegen de open lucht uitkomende, is gedekt door een pruik met lange krullende haren. 

Uit het gezicht spreekt iets goedigs maar vastberadens. Het geheel doet ons denken 
aan iemand van omstreeks 50 jaar. Onder het portret leest men: 

Mr. ]ACOB SASBOUT SOUBURG. OPERATEUR DER STADT DORDRECHT ETC. 2) 

En daaronder het volgend Latijnsch gedicht ter linkerzijde: 

Cujus in hac nitida pellucet imagine forma? 
SOUBURGE, nullis in ferioris avis. 
Si cumulos lapidum, monstrosaque saxa videres; 
Intrepidae toties q uae secuere man us; 
Horreres ad facta viri: Nune prole vigente 
Dices et Parcis haec erit ara meis. 

J. T ARGIER. M. D. 

1) OBREENS Arch. ter a. pI. 
2) Waarom ANTONIUS DE HEIJDE, jACOB SASBOUT de Middelbur9schen Operateur noemt (zie Arcb. D. VI, bI. 334 

noot) weet ik niet. Ik vermoed dat hij te Dordrecht geboren is. Ik vind toch in het Register der dooden te Dordrecht 
de volgende aanteekening: r653 Junij den ro. Een baer op de Lindegracht voor Sasbout Sasboutsz. operateur I)fte breuk
snijder. Driemael lui jens, terwijl het doodenregister behoorende bij het Weesboek, op dien datum hetzelfde vermeldt 
met de bijvoeging dat Sasbout Corn. Souburilh en Sara de Heide, bij testament de Weeskamer Secludeeren. Waarschijnlijk 
waren dit de ouders van JACOB. De naam DE HEIJDE en DE HEIDE doet aan familieverwantsehap denken. 

In elk geval was deze reeds in r660 te Dordrecht gevestigd, want hij was volgens de zoogenaamde Heerenboekjes 
van Dordrecht, van 1660 tot 1694, dat is tot zijn dood, Stads operateur. Immers volgens de aanteekening in het register 
der dooden van de Weeskamer werd hij den 26 December 1694 begraven. 

Zijn zoon Dr. SASBOUT SOUBURG jACOBSZ. werd volgens diezelfde Heerenboekjes in r688 Stads geneesheer en volgde 
in 1694 zijn vader op als Stads operateur. 
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en ter rechterzijde: 

Dus laat zig SOUBURG zien, vol konst en vier, en moet, 
Als hij de steenen trekt uit 's menschen ingewanden; 

En schenkt d' ellendigen, gezontheit 't hoogste goet, 
En dempt het leger van de dood met wakkre handen. 

De Dortsche Maegt voed zulk een man in haren schoot 
Een Held, die honderden gered heeft uyt den nood. 

D. V. HOOGSTRATEN. M. D. 

J. DE BAAN Pinx. A. HOUBRAKEN Fecit. 

De ets, ofschoon niet bijzonder fraai, geeft blijk van de vaardigheid des makers. 
Zij voert geen jaartal. 

xx. 

GERARD DE JAGER. 

Van dezen schilder zegt HOUBRAKEN alleen, dat hij Dordtenaar was, zee en stille 
wateren schilderde en in 1646 in het kunstgenootschap St. Lucas te Dordrecht werd inge
schreven. 1 ) Ik heb noch in de geboorteregisters, noch in de huwelijksproclamatie~boeken 
of in begrafenisregisters te Dordrecht iets van hem kunnen vinden. 

Wel vond ik den naam meermalen vermeld, zelfs de huwelijksproclamatie van eenen 
GERRIT in 1644, waarmede ik eerst meende den man gevonden te hebben, maar bij een 
later gevonden aanteekening bleek mij dat deze het handwerk van kuiper uitoefende. 

Verder vond ik dat er twee notarissen DE JAGER te Dordrecht waren, vader en zoon, 
die beiden den naam GIJSBRECHT droegen. Van den eersten loopen de protocollen van 
1610 tot 1661, van den laatsten van 1647 tot 1696.2) 

Merkwaardig is het dat onze GERARD, volgens eene door Dr. A. BREDlUS ge
vonden aanteekening, Notarz's ende Schz1d,w was. Toch vond ik het bezwaarlijk om aan 
te nemen dat, zelfs in een tijd waarin men het met de namen niet heel nauw nam, 
een notaris zich in die kwaliteit altijd GIJSBRECHT en als schilder altijd GERARD zou 
hebben genoemd. 

De tijd waarin GERARD en GIJSBRECHT de jonge, leefden en werkten komt overigens 
vrij wel overeen. GERARD toch komt in 1646 in het kunstgenootschap, GIJSBRECHT 

I) D. lIl, blz. 213. 
2) Mededeeling van den Heer A. VAN DE WEG. 
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begon zijne werkzaamheid als Notaris in 1647. 
huwelijksproclamatie. 

Ik vond van den laatsten ook de volgende 

Getrout den 
20 Martij 

1655 

1655. 7 Maart. 
GIJSBERT DE JAGER, notaris en procureur, j. m., wonende bij de 

Lombardsbrugge, 
SARA VAN BOTLANE,j. d., woonende bij de Nieuw/Joort. beyde van Dordrecht. 

Volgens den Heer A. VAN DE WEG geven de protocollen van dezen notaris blijk 

van groote slordigheid. 
Na bijna veertigjarigen dienst schijnt hij de praktijk te hebben laten varen, want 

ik vond de volgende attestatie in dato 24 Mei 1697, 

GIJSBERT DE JAGER en SARA VAN BOTLAND en haar dochter CATRINA DE JAEGER 
vertrokken na Leerdam. 

Ik heb van dezen Notaris deze bijzonderheden slechts medegedeeld om in weerwil 
van de overeenkomst in leeftijd en bedrijf van GIJSBERT en GERARD alle mogelijke ver
warring weg te nemen. 

De Heer Dr. A. BREDIUS vond omtrent GERARD twee aanteekeningen. 
Uit de eerste, in dato 4 Juli 1653, volgt, dat Sr. GERARDO DE JAGER, wonende 

tot Dordrecht, toen weduwnaar was van MAGDALENA VAN KEMPEN, een kind hadgenaemt 
MAGDALENA VAN KEMPEN, oud omtr. I4jaren, woonachtig te Zwolle; welk kindf2640 erfde. 

Daar de familienaam dier vrouw een geheel andere was dan die der echtgenoote van 
GIJSBERT, vervalt daardoor elke mogelijkheid dat deze en GERARD dezelfde personen zouden 
kunnen zijn. 

De andere aanteekening is een request aan de Staten van Holland en West
Friesland, van Gerard de :Jager, Notaris ende Schilder omtrent vroegere requesten door 
hem in Aug.-Nov. 1665 ingediend, waarin hij allerlei proposi#en van inposten van bz'eren 
enz. had voorgeslagen. 

Het Museum Boymans te Rotterdam bezit van dezen schilder een gezicht op de stad 
Algiers (Catalogus No. 134). Het is een gezicht op de Stad en Haven in vogelvlugt 
gezien, waarop bovenaan links, als op een blad papier in volgnummers de verschillende 
gebouwen enz. zijn aangewezen. Het is op ditzelfde blad gemerkt G. DE JAGER: 1663. 

In Dordrechts Museum is een stuk geheel in denzelfden trant en van dezelfde grootte 
als het voorgaande, voorstellende de haven van Tripoli en op dezelfde wijze gemerkt 
G. DE JAGER 1665. 

Deze beide stukken werden geschonken het eerste in 187°, het laatste in 1880 door 
den Heer A. PHILIPS NEVEN te Maastricht. 

Hoe deze in het bezit daarvan was gekomen is mij niet gebleken, men zou geneigd 
zijn aan familiestukken te denken. 

De Heer F. D. O. OBREEN deelde mij mede, dat op 's Rijks Museum een stuk is, 



304 AANTEEKENINGEN OMTRENT EENIGE DORDRECHTSCHE SCHILDERS. 

twee achter elkander zeilende oorlogschepen uit het midden der 17e eeuw voorstellende, 
dat ongeteekend is; maar dat hij, naar den generalen toon en manier van afbeelden der 
golven te oordeelen, wel geneigd zou zijn aan G. DE JAGER toe te schrijven. 

Ziedaar al wat mij van dezen schilder en zijne kunst bekend is geworden. 
Geen dezer stukken geeft blijk dat hij het zeer ver in de kunst heeft gebracht; maar 

er is iets merkwaardigs in die vereeniging van den Notaris, den man die zich met den 
bieraccijns bemoeit, en den schilder van rooverhavens, wat ons weder aan iemand die ter 
zee gevaren had zou doen denken. 

XXI. 

ABRAHAM VAN KALRAET. 

ABRAHAM VAN KALRAET werd volgens HOUBRAKEN 1) te Dordrecht geboren den 
7 October 1643. In het doopboek is omstreeks dien tijd geene aanteekening hem be
treffende te vinden; maar men vindt daar in October 1642 het volgende vermeld. 

den 12 - PIETER JANSE VAN CALRA en AGNETE A.BRAMS 't. k. ABRAHAM. 
Misschien is door eene schrijf of drukfout bij Hou BRAKEN de 3 in plaats van de 2 

gekomen, De datum toch van 7 October voor de geboorte en 12 voor den doop, kan 
zeer goed samen gaan. 

De vader, PIETER JANSZ VAN CALRA, zooals hij in bövengemelde aanteekening 
wordt genoemd, maar die blijkens latere aanteekeningen den naam KALRAET droeg, was 
beeldsnijder. Zijne zonen schijnen allen dit vak of dat van schilder te hebben uitgeoefend. 

Immers vind ik als beeldsnijders vermeld JOHANNES en HENDRIK, als schilders BAREND, 
DIRK en PIETER, terwijl onze ABRAHAM beide vakken beoefende. Naar den tijd, waarin 
ik al deze KALRAETS vermeld vond, te oordeelen, waren dit waarschijnlijk alle· broeders. 
Eene MICHIEL VAN KALRAET, die het eikenhouten model voor het koperen koorhek. 
dat de Groote kerk te Dordrecht versiert, en in 1740 daar werd geplaatst vervaardigde, 
moet wel een kleinzoon van PIETER JANSZ zijn geweest. 

ABRAHAM ontving zijne eerste opleiding in het teekenen van de gebroeders Hup 
of HUPPE, die de vervaardigers waren van het beeld werk dat de Groothoofdspoort te 
Dordrecht versiert en oeffende zich daarna in het schilderen van beelden en fruit; doch 
toen zijn vader door ouderdom niet meer tot werken in staat werd, nam hij ook den 
beitel als beeldsnijder ter hand. Toch bleef hij daarbij zijne schilderoefeningen voortzetten. 

Eerst op ruim 37jarigen leeftijd begaf hij zich in het huwelijk. Ik vond daarvan 
de volgende Proclamatie: 

1680. 30 Junij. 
ABRAHAM VAN CALRAET, i. m., met 
ANNA BISCHOP, j. d., beyde van Dordrecht, en woonende bij 't Groote Hooft. 

1) Deel lil, bI. 181. 
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In deze aanteekening wordt niet gezegd dat hij schilder was; maar ik vond den 
doop van verschillende kinderen uit dit huwelijk aangeteekend waarin hij schilder wordt 
genoemd. 

Ik heb den tijd van zijn overlijden niet gevonden. Volgens KRAMM stelt BRYAN
STANLEIJ dit in het jaar 1699. Deze opgaaf verdient echter weinig vertrouwen. 
HOUBRAKEN zegt in zijn in 1721 uitgegeven Derde deel: Hij is thans nog in leven, en al 
neemt men nu aan dat hier van eene aanteekening gebruik is gemaakt, die al eenige 
jaren oud en niet aangevuld is, blijft het toch, met het oog daarop, zeer onwaarschijnlijk 
dat ABRAHAM reeds zou overleden zijn, terwijl HOUBRAKEN nog in Dordrecht woonde, 
en daar deze die stad eerst omtrent 1709 verliet, zal men zijn overlijden wel na dien tijd 
moeten stellen. 

Van zijn werk is mij niets bekend. 

XXII. 

BARENT VAN KALRAET. 

Uit de hiervolgende aanteekening in het doopboek blijkt dat deze schilder in 1649 
te Dordrecht werd geboren. 

1649. Augustus. 

den 16. PIETER ]ANSZ CALRAET en AGNITE ABRAMS VAN PATRO 't k. BARENT. 

Ook hier heeft HOUBRAKEN zich vergist, want deze noemt als zijn geboor
tetijd 28 Augustus 16S0.1) Men zou kunnen vragen of niet misschien de in 1649 
geboren BARENT kort daarna overleden was en aan het in 16so geboren kind denzelfden 
naam was gegeven, maar omstreeks den door HOUBRAKEN vermelden tijd, is geen aan
teekening van een kind van PIETER VAN KALRAET in het doopboek te vinden. 

BARENT ontving van zijn I2e tot zijn 1 se jaar onderwijs in het teek enen van zijn 
broeder ABRAHAM en werd daarna door zijn vader bij AELBERT CUYp in de leer gedaan. 
HOUBRAKEN zegt dat hij aanvankelijk CUYp heeft nagebootst maar zich naderhand heeft 
gezet op het schilderen van Rhijngezz'chten op de wijs van Herman Zachtleven, die hij 
at vrij na opt spoor wist te volge1t. Uit de van hem bekende werken blijkt echter dat 
hij ook andere onderwerpen behandelde en onder meer ook portretten schilderde. 

I) D. nr, bI. 292. 

39 
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Eerst op eenigzins gevorderden leeftijd begaf hij zich in het huwelijk, zooals 
uit de volgende, door mij in het Schepenboek te Dordrecht gevonden huwelijksprocla
matie blijkt. 

Sondag 26 M ey 1697, 
Barent van Ka/raet, j. m., van Dordt, woonende omtrent 't Groothooft,geassist. 

met deszelfs broeder Jan van Ka/raet, 
met 

Hermina van der Sluis, j. d., van Aardenburgh, woonende bij de Beurs, geasist. 
met Catharijna van Ka/raet, deszelfs goéde kennis. 

den 10 Juny Mer /Jetrout. 

Van zijne verdere levensgeschiedenis is mij niets bekend. HOUBRAKEN zegt : Hij 
oejfent zich noch dagelijks in de konst, schoon hij een andere kostwinning aan de hand 
heeft. Welke dit was vermeldt hij niet. 

Intusschen blijkt uit dit gezegde, dat hij, toen H. dit schreef, nog in leven was 
en zooals ik bij zijn broeder ABRAHAM reeds opmerkte, moet hier minstens aan 1709 
worden gedacht. 

Sommigen vermelden zonder eenigen mij bekenden grond dat hij in 1721 zou 
zijn overleden. Ik heb omstreeks dien tijd geene aanteekening in het register der dooden 
daarvan kunnen vinden. Anderen spreken van 1757 wat zeker niet waarschijnlijk is daar 
hij dan ver over de 100 jaar zou zijn geworden. 1) 

Over eenige nog van hem bekende werken sprak ik reeds in mijn levensbericht 
van AELBERT CuyP. 2) KRAMM zegt nog dat naar het door hem vermelde portretstuk 
eene gravure gemaakt is door SCHMITS. In den Catalogue Raissonné de collertions privées 
de la Suède van Olof Granberg, 8) vind men onder No. 227 Petit Paysag-c avec figures. 
Bois. Signé B. VAN KALRAET. 

De Heer E. W. MOES, die eene studie maakt van hetgeen er van oud Hollandsche 
kunst ook in vreemde Musea aanwezig is, sc~reef mij dat in het Museum te Schwerin 
een schilderij wordt gevonden, eene koestal voorstellende, gem. B. V. KALRAET; terwijl 
in de beroemde verzameling LIECHTENSTEIN hem een watervat met ru"tne wordt toe
geschreven. 

In den Catalogus van HOET, D. lI, vond ik nog No. 62, Twee landschap/cs door 
B. KALRAAT. f 10.-

1) Zie hierover KRAMM. 
') Oud-Holland 1884. bI. 266 noot. 
a) Stockholm. SAMSEN en W ALLIN 1886. 
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XXIII. 

JAN VAN KUIK WOUTERSZ. 

Het oudste mij bekende bericht omtrent dezen schilder is dat van Dr. JOH. VAN, 
BEVERWIJCK in zijn Begin van Hol/ani en Dordreeht. Men leest daar op bI. 348. 

"Binnen de stadt zelve was gevangen 1), als voor een Ketter aangebracht zijnde, 
"een man van onbesproken leven ende wandel, (gelijk ick verstaen hebbe van de gene 
"daer hij bij gewoont heeft) met namen JAN VAN CUYCK 2) WOUTERSZ., een konstigh 
"Glaes-schrijver, en schilder. De Magistraet wel siende hoe het onder 't volck gestelt 
"was, en haesten niet seer om sijn proçes te maken. J ae de Schout JAN VAN DRENCWAERT 
"BOUDEWIJNSZ., die nog jongh ende ongebaert was, liet hem van hem uyt-schilderen in 't 
"wesen van Salomo, daer hij zijn eerste vonnis uyt spreeckt. Dan de Monicken en deden 
"niet als heftigh preken op deze slappigheyt, en de dorsten wel van stoel roepen, dat de 
"Schout hem maer gevangë hadde, omdat hij hem zoude voor' hem doen schilderen. 
"Soo dat de arme man nae veel pijningen, om sijnen meester ende medestanders te weten, 
"den 28 Maert op het nieuwerek, met een vrouw van Molenaers-graef ADRIAENKEN JANS 
"verbrant is; niet sonder groot weer-sien van vele omstanders, die onlanghs daer na de 
"Monicken wel verleerden haer ongeschickt preken ende leven." S) 

HOUBRAKEN 4), de zaak op zijne wijze verhalend, maakt van het voor den schout 
geschilderde een 91'001 tafereel welke opvatting echter geheel voor zijne rekening blijft 
daar zij geen enkelen grond heeft. 

Door den Dordrechtsehen Archivaris, den Heer A. v. D. WEG, werd in eene kast 
op het archief een rond paneeltje ter grootte van 37 cm. middellijn gevonden waarop 
Salomo's eerste recht staat afgebeeld en dat door de vier zich daarin bevindende schroef 
of spijkergaten de blijken droeg van vroeger ergens tegen den wand bevestigd te zijn 
geweest. Van waar was dit afkomstig? 

Een nader onderzoek leerde dat dit paneeltje voor omstreeks 30 jaar met 3 koperen 
handgrepen Ó), in den vorm van het stadswapen met de griffioenen, en een brandmerkijzer 
in een oude kast ter Secretarie werden gevonden. 

Al deze zaken waren, naar men meende, afkomstig van de Bailluwkamer op de 
voormalige Gevangenpoort. 

Het gemelde paneeltje was toen nedergelegd op de plaats waar het door den Heer 
v. D. WEG werd gevonden. 

1) Er wordt hier gesproken van Januari 1672. 

2) Dit zal wel de betere spelling zijn, maar ik volgde HOUBRAKEN VAN EVNDEN, V. D. WILLIGEN en IMMBRZEEL. 

I) Zie ook BALEN, blz. 841 en Het Bloedig Tooneel of Martelaersspiegel der Doojsgesinde, D. 1I, bI. 567 en, vol-
gende, waar op een prent door LUYKEN de terechtstelling wordt verbeeld. 

4) D. I, bI. 50, 51. 
6) Deze handgrepen bevinden zich thans op Dordrechts Museum. Catalogus No. 31. Oudheden. 

39* 
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Het heeft alle kenmerken vah in de laatste helft der 16e eeuw te zijn geschilderd, 
terwijl de omstandigheid dat Salomo hier ongebaard wordt afgebeeld gevoegd bij de 
waarschijnlijke plaats van afkomst, het vermoeden wettigen dat wij hier het bij VAN 
BEVERWIJCK vermelde afbeeldsel voor ons hebben. Misschien was het boven de deur 
of den schoorsteen van de Bailluwskamer met schroeven of spijkers bevestigd en zijn 
daar van de vier zich daarin bevindende gaten afkomstig. 1) 

Het stukje is vrij goed van teekening maar heeft overigens mijns inziens geen 
knnstwaarde; maar met het oog op de omstandigheid waaronder het waarschijnlijk ver
vaardigd werd, blijft het merkwaardig. 

Of er meer werk van onzen VAN KUIK bestaat weet ik niet. Ik vond in de Cat. 
van TEN HOET, D. I, bI. 443, verk. te Amst. 17 Aug. 1735 

No. 18. Geboorte door KUIK f 30.-
Kan dit van onzen JOHAN WOUTERSZ zijn? 

XXIV. 

JACOBUS LEVECQ. 

Aldus schreef deze schilder zelf zijn naam, ofschoon hij bij zijn doop JAQUES 
genoemd werd en de familienaam oorspronkelijk L'EvESQUE was. HOUBRAKEN en zijne 
volgers schreven LA VECQ en zoo vond ik den naam ook meermalen in de registers en 
cohieren. 

Zijn vader, ook JAQUES genoemd, was afkomstig van Geertruidenberg, maar schijnt 
zich al vroeg in Dordrecht te hebben gevestigd. De volgende huwelijksproclamatie leert 
ons den oorspronkelijken naam kennen. 

Getrout 
den 13 July 

1613. 

30 Juny 161 3. 
JAQUES L'EvESQUE JAQUESZ. van Geertruidmberg. 
JANNEKEN AERT RIJENSdr., van Dordrecht, , 

proc, in ga/Nco temp/o. 

Walmeer J ANNEKEN RIJENS is overleden weet ik niet; maar uit de volgende huwe
lijksprocl. blijkt, dat L'EvESQUE in 1626 ten tweede male huwde. 

25 January 1626. 
JAQUES L'EvESQ, Wr, van Geertruidenberfle. 
SOETGE VAN HAERLEM ANTHEUNISdr., van Dordr. 

proclamatio in temp/o Ga/Nco. 

1) Meer uitvoerig wordt de geschiedenis van dit paneeltje behandeld in het Verslag over ket Gemeente-Arckiif 
van Dordreckt over 1888. 
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Bij deze proclamatie is geene aanteekening van het trouwen, maar BALEN zegt ons 
in de geslachtslijst der VAN HAERLEMS 1), dat dit den 15 Februari geschiedde en vermeldt 
tevens dat uit dit huwelijk viel' kinderen werden geboren, waarvan onze JACOBUS het 
jongste was. In het doopboek te Dordrecht vonden wij de volgende aanteekening. 

October 1634. JAQUES LEVESQUE en SOETHE VAN HAERLEM, t.k. JAQUES. 
De dagteekening ontbreekt. 

Onze schilder werd dus in 1634 geboren, dat is tien jaar later dan HOUBRAKEN 2) 
meende. Deze toch zegt: Hij stierf als ik mijn gel~eugen na ga, in het begin van 'tjaer 
1674, naar ik {{z's, omtrent 50 jaren oud zijnde . 

. De oude L'EvESQUE schijnt een vrij bemiddeld man te zijn geweest; maar toch, 
zooals dit meer gaat, in zijn vermogen te zijn overschat. . Ik vond hem in het cohier van 
den 200sten penning te Dordrecht over 1652 aangeslagen voor LIl .e X st. maar met het 
onderschrift; Versoeekt dat dese soude werden vermindert en desnoot sijnde bij versouck 
verclaring wil doen van soo veel niet ({egoet te sijn, dus XXX E. 

Daar dit slechts een kapitaal van f 6000 aanwijst zou men in onzen tijd zoo 
iemand zeker niet bemiddeld noemen; maar behalve dat het verschil van waarde van het 
geld hierbij in aanmerking moet worden genomen, zou men ook ter beoordeeling den 
juisten grondslag der belasting moeten kennen. Uit vergelijking met andere aanslagen is 
mij gebleken dat het genoemde bedrag een tamelijke gegoedheid aanwijst. 

Hoe de jongen LEVECQ tot het beoefenen der kunst gekomen is, en wie zijn 
eerste leermeester was wordt ons niet gemeld, maar wel dat hij, voor zijne verdere 
oefening, bij REMBRANDT in de leer ging. 

Mr. VOSMAER S) noemt LAVECQ onder de leerlingen van REMBRANDT van 1640-42. 
Blijkbaar staat deze tijdsbepaling in verband met den naar HOUBRAKEN berekenden tijd 
zijner geboorte (1624). Nu men weet dat hij 10 jaar later geboren werd zal men niet 
ver van de waarheid zijn wanneer men zijne komst bij REMBRANDT ook zooveellater stelt. 

Dr. BREDIUS deelde in Oud Holland VII bI. 44 een verklaring van REMBRANDT mede, in 
dato 16 April 1653, omtrent eene schilderij van BRIL, die mede onderteekend is door 
sijne discz'pélen Levecq en Joh. v. Glabeek. Men vindt daar zijne handteekening in fac
similé: JACOBUS LEVECK. Hij was dus in 1653 nog bij REMBRANDT. 

In 1655 werd hij, volgens HOUBRAKEN, in het Kunstgenootschap te Dordrecht 
ingeschreven. 

Ik vermoed dat hij te Dordrecht gewerkt heeft tot na den dood zijner ouders. Zijne 
moeder, overleed den 21 Maart 1655. Zijn vader den 15 Juni 1660. 4) 

1) Beschrijving van Dordr .• bi. 1066. 
2) D. Il, bI. 155. 
3) REMBRANDT. Sa vie et ses amvres. La Haye 1877. p. 231. Mr. VOSMAER zegt, dat HOUBRAKEN LEVEcQ 

in den Haag gekend heeft. Dit moet zijn Dordrecht. Noch HOUBRAKEN, noch LEVECQ woonden ooit in den Haag. 
4) BALEN, t. a. pI. 
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Zijne ouders, zegt HOUBRAKEN , hadden hem een fraai kapitaal naar gelaten. 
Waarschijnlijk had dit hem geprikkeld om eens wat van de wereld te gaan zien. Hij 
bezocht Frankrijk. Twee steden waar hij zich daar ophield worden door HOUBRAKEN 
genoemd, Parijs en Sedan. In de laatste kwam hij in de gelegenheid om het portret 
van een ouden geestelijke te schilderen, hetgeen hem, naar den smaak van zijn model, 
vrij wel gelukte. De geestelijke verhaalde hem toen, dat nog eens een portret van hem 
door een Nederlander was begonnen, maar dat dit hem zoo weinig behaagde, dat hij het 
niet af liet maken. LEVECQ verzocht toen dit eens te mogen zien, en was, nadat het van 
den zolder was gehaald en hem. vertoond werd, niet weinig verwonderd, toen hij daarin 
het werk van den· beroemden ANTHONY VAN DIJK herkende. 

Overigens schijnt hij op zijne reis meer allerlei vermaken te hebben nagejaagd dan 
de schilderkunst beoefend te hebben. Teruggekeerd in zijn geboortestad, was hij ziekelijk 
naar het schijnt, voornamelijk tengevolge van zijn wat al te vrolijk leven, waardoor ook 
zijn kapitaal tamelijk geslonken was. 

Hij woonde te zamen met een halven broeder die blind was, en dus bijzon
dere oppassing vereischte waarom hij twee dienstboden hield. Deze broeder over
leed in Januari 1675 en waarschijnlijk werd JACOBS finantiëele toestand daardoor niet 
gunstiger. In de rekening nopende de 12 penningen per gttlden van 1674 vind ik in 
het 3e wijk: 

JACOBUS LA VECQ ; maar met de latere aanteekening: I nsohJent overleden, ond. de 
insolventen gebracht. 

Hij overleed volgens BALEN den 2en September 1675, hetgeen ik bevestigd vond 
door de volgende aanteekening in het register der dooden. 

1 675. September. 

den 2e. Een baer in 't SteefJouersloot voor Jacobus Levecq jonghman gesoncken 

30 gulden. 

Ook in den tijd van zijn overlijden heeft HOUBRAKEN zich dus vergist daar hij 
dit in het begin van het jaar 1674 stelt. Dat hij, toen een jongen van tusschen de 14 
en 15 jaar, den ziekelijken man van 40 jaar voor omtrent 50 aanzag valt te begrijpen, 
vooral daar hij dit later naar zijn geheugen te boek stelde. Hij verhaalt verder dat hij 
slechts ongeveer negen maanden bij LEVECQ in de leer was, en dat deze toen weinig 
meer schilderde. Aanvankelijk had hij de manier van REMBRANDT gevolgd. Hij had 
nog een stuk, daar de behandeNnfJ van Rembrandt zoo wel in was waargenomen dat men 
het voor diens werk zou hebben aangezien. Maar sedert zijne Fransche reis had hij deze 
manier verlaten en zig geheel tot schilderen van pourtretten, vrij wel zwemende naar die 
van de Baan, beg-even. 
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De volgende mededeelingen bevestigen dit getuigenis. 
Dr. BREDIUS schreef mij dat eens op eene wintertentoonstelling te Londen een 

fraai werk geheel en al in REMBRANDTS manier en naar hij meende zelfs onder diens 
naam, hoewel LEVECQ gemerkt, moet te zien zijn geweest. Hij zelf zag te Londen bij 
Mr. GEORGE SALTING een portretstuk dat hij aldus beschreef: Man naar rechts,me! 
groote, platte kraag, lang neerhangend haar en klein kneveltie , de rechterhand op een 
soort balustrade geleund. Achter hem roode gordijnen. Op den achterg'rond, rechts, kasteel 
of buitenplaats, geelach#g van kleur. De hand is zwak, ook de oogen ziJn niet heel mooi, 
maar overigens is het een goed portret, goed en krach#g van kleur, de kop met zorg 
behandeld. Invloed van Rembrandt valt er weinig t'n te bespeuren. Gemerkt y. Levecq 
f 1665. Hij voegde er bij: Dit stuk t's nog te koop voor & 80, den priJs dien de eigenaar 
er voor betaalde. Het verdiende wel eene plaats in Dordrecht's Museum. 

De Heer E. W. MOES meldde mij dat hij bij een afstammeling eener oude 
Dordtsche familie te 's Gravenhage wel een stuk of 6 door LEVECQ geschilderde en met 
zijn naam gemerkte portretten zag. Zij waren in den trant van DE BAEN'S, maar niet 
van de beste, geschilderd. 

De Heer MOES voegde er bij dat er in het Museum LIECHTENSTEIN eene graJ
lefjging is die · aan LEVECQ wordt toegeschreven. 

Geen onzel' Musea bevat, zoo ver bekend, eenig werk van hem. 

Hilversum, December 1889. 
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